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Взаємозв’язок між навантаженням на довкілля та розкриттям інформації про навколишнє
середовище у звітах банків про сталість розвитку
Дане дослідження оцінює роль навантаженням на довкілля в рамках розкриття інформації про довкілля у звітах
банків Південної Африки. Незважаючи на те, що існує багато досліджень щодо розкриття інформації
корпоративної стійкості, це дослідження є унікальним, оскільки мало з попередніх досліджень в Південній
Африці були присвячені детальному розгляду впливу екологічного навантаження на розкриття інформації
банківського сектора про стан. Дані дослідження були зібрані з вторинних джерел, які доступні у звітах банків про
сталість розвитку. Дані були згруповані та проаналізовані за допомогою багатофакторної регресії аналізу даних.
Результати дослідження показали, що жоден з семи змінних, що характеризують навантаженням на довкілля, не
мають суттєвого зв’язку з розкриттям інформації про навколишнє середовище у звітах банків, яке підтримує
поширене твердження в науковій літературі, що банки не дуже стурбовані екологічними проблемами. На
закінчення, в дослідженні було розроблено декілька рекомендацій, які включають в себе, що майбутні дослідники
повинні при аналізі використовувати більш широку кількість банків, включаючи інші фінансові установи. Крім
того, слід провести більше досліджень для того, щоб з’ясувати, чому зовнішнє навантаження не є дуже
ефективним у мотивації розкриття інформації про стан довкілля у звітах банків, як це було в цьому дослідженні. В
подальших дослідженнях повинно бути висвітлено «що мотивує розкриття інформації про стан довкілля банку»
та «чи банки використовують свої екологічні витрати в рамках внутрішньої чи зовнішньої системи».
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Взаимосвязь между нагрузкой на окружающую среду и раскрытием информации об окружающей
среде в отчетах банков о стабильности развития
Данное исследование оценивает роль нагрузки на окружающую среду в рамках раскрытия информации об
окружающей среде в отчетах банков Южной Африки. Несмотря на то, что существует много исследований по
раскрытию информации о корпоративной устойчивости, это исследование является уникальным, поскольку мало
из предыдущих исследований в Южной Африке были посвящены подробному рассмотрению влияния
экологической нагрузки на раскрытие информации банковского сектора о состоянии. Данные исследования были
собраны из вторичных источников, которые доступны в отчетах банков об устойчивости развития. Данные были
сгруппированы и проанализированы с помощью многофакторной регрессии анализа данных. Результаты
исследования показали, что ни один из семи переменных, характеризующих нагрузкой на окружающую среду, не
имеют существенной связи с раскрытием информации об окружающей среде в отчетах банков, которое
поддерживает распространенное утверждение в научной литературе, что банки не очень обеспокоены
экологическими проблемами. В заключение, в исследовании было разработано несколько рекомендаций, которые
включают в себя, что будущие исследователи должны при анализе использовать более широкое количество
банков, включая другие финансовые учреждения. Кроме того, следует провести больше исследований для того,
чтобы выяснить, почему внешняя нагрузка не является очень эффективной в мотивации раскрытия информации о
состоянии окружающей среды в отчетах банков, как это было в этом исследовании. В дальнейших исследованиях
должно быть освещены вопросы «что мотивирует раскрытие информации о состоянии окружающей среды
банка» и «используют ли банки свои экологические расходы в рамках внутренней или внешней системы».
Ключевые слова: экологическое раскрытие, давление на окружающую среду; раскрытие стабильности,
экологический учет, экономика природопользования.
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